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Stemmingen moties Luchtvaart 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Luchtvaart, 

te weten: 

- de motie-Koerhuis c.s. over vliegmaatschappijen oproe- 
pen om de lonen van bagage- en passagiersafhandelaars 
te verhogen in lijn met de loonsverhoging van beveiligers 
(31936, nr. 1030); 

- de motie-Koerhuis c.s. over bij toekomstig groot baanon- 
derhoud vermindering van geluidsoverlast zo veel mogelijk 
borgen (31936, nr. 1031); 

- de motie-Kröger over ook kleine passagiersvliegtuigen 
onder de regels voor slotcoördinatie brengen (31936, nr. 
1032); 

- de motie-Kröger over omwonenden van Schiphol niet 
aan meer geluidsoverlast blootstellen dan waar ze tot nu 
toe mee werden geconfronteerd (31936, nr. 1033); 

- de motie-Kröger c.s. over geen natuurvergunning voor 
Schiphol of Lelystad Airport voordat gegarandeerd is dat 
de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplos- 
sen van het stikstofprobleem (31936, nr. 1034); 

- de motie-Wassenberg/Van Raan over het voorkómen van 
de inzet van reeds aangekochte stikstofrechten voor een 
natuurvergunning door Schiphol Group (31936, nr. 1035); 

- de motie-Wassenberg/Van Raan over op de kortst 
mogelijke termijn grenswaarden voor zeer zorgwekkende 
stoffen opnemen in alle luchthavenbesluiten (31936, nr. 
1036); 

- de motie-Wassenberg/Van Raan over bij de handel in 
stikstofvergunningen de betrokken mestproductierechten 
innemen en doorhalen (31936, nr. 1037); 

- de motie-Boucke/Kröger over voorkomen dat Twente 
Airport wordt ingezet als burgerluchthaven (31936, nr. 1038); 

- de motie-Graus over twente Airport toekomstbestendig 
maken en houden (31936, nr. 1039); 

- de motie-Alkaya over in kaart brengen op welke punten 
Europese en internationale regels en afspraken de Neder- 
landse ambities betreffende de omvang van de luchtvaart 
belemmeren (31936, nr. 1040). 

(Zie vergadering van 9 februari 2023.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie 
(31936, nr. 1032) aan te houden. Op verzoek van de heer 
Wassenberg stel ik voor zijn motie (31936, nr. 1037) aan te 
houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De motie-Wassenberg/Van Raan (31936, nr. 1035) is in die 
zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Kamer middels een aangenomen 
motie (36200-XII, nr. 101) de regering heeft verzocht om te 
voorkomen dat de Schiphol Group boerderijen opkoopt 
voor stikstofruimte, maar dat de regering dit heeft nagela- 
ten; 

constaterende dat de Kamer middels een aangenomen 
motie (30252, nr. 58) de regering heeft verzocht om te 
onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat ammoniak 
(NH3) en stikstofoxiden (NOx) worden uitgeruild bij extern 

salderen, maar dat de Schiphol Group dat toch doet; 

verzoekt de regering te onderzoeken hoe, bijvoorbeeld door 
een aanwijzing, het inzetten van de reeds aangekochte 
stikstofrechten voor een natuurvergunning door de Schiphol 
Group voorkomen kan worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 1042, was nr. 1035 (31936). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Koerhuis c.s. (31936, nr. 1030). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep 
Van Haga voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koerhuis c.s. (31936, nr. 1031). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep 
Van Haga voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kröger (31936, nr. 1033). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, de SGP, BBB en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de fracties van 
DENK, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 
JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (31936, nr. 1034). 
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De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, 
Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en BBB voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties 
van DENK, Fractie Den Haan, de VVD, JA21, de PVV, FVD 
en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Ephraim. 

De heer Ephraim (Groep Van Haga): 

Bij de motie op stuk nr. 1033 hoorde ik u onze naam ijdel 
gebruiken, want wij willen worden geacht tegengestemd 
te hebben. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit opnemen in de Handelingen. 
Mevrouw Kröger, GroenLinks. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks): 

Nu mijn motie op stuk nr. 1034 is aangenomen, ontvang ik 
graag zo snel mogelijk een brief over hoe deze wordt uitge- 
voerd. 

De voorzitter: 
We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg/Van 
Raan (31936, nr. 1042, was nr. 1035). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, 
Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP en BBB voor deze 
gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de 
fracties van DENK, Fractie Den Haan, de VVD, het CDA, 
JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg/Van Raan (31936, 
nr. 1036). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP en 
BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
fracties van DENK, de VVD, het CDA, JA21, de PVV, FVD en 
Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Boucke/Kröger (31936, nr. 1038). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de SGP en BBB voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de fracties van 
DENK, Lid Omtzigt, de VVD, het CDA, JA21, de PVV, FVD 
en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 1039). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, BBB, 
JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en 
de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, Fractie 
Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid 
Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en 
Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Alkaya (31936, nr. 1040). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 
Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het 
CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de fracties van DENK, de VVD, 
JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze stemmin- 
gen. Ik dank de staatssecretaris voor zijn aanwezigheid bij 
ons. Ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat 
we over kunnen gaan tot de regeling. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 
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